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Předložená diplomové práce je věnovaná zmapování činností knihovnických organizací a 

knihovnických spolků ve Velké Británii. Zaměřuje se na jejich současné cíle, aktivity a 

směřování. Pozornost je věnována i srovnání činnosti britských knihovnických organizací s 

aktivitami českých knihovnických organizací. 

 

Diplomantka nejdříve popisuje vybrané knihovnické spolky či organizace Velké Británie, 

následně se věnuje českým knihovnickým svazům a sdružením. V závěrečné kapitole jsou pak 

činnosti spolků obou zemí srovnány. Text je logicky strukturován, jednotlivé kapitoly nás 

postupně a v logické návaznosti provádějí tématem.  

 

Velmi kladně hodnotím volbu informačních zdrojů - zejména se jedná o informační zdroje 

přímo se vztahující k jednotlivým organizacím a spolkům. Ocenit lze také, vzhledem k povaze 

tématu nezbytnou práci se zdroji v anglickém jazyce. Citace a odkazy jsou pečlivě vytvořené 

a zcela v souladu s normou ISO 690. 

 

Po stylistické stránce je práce na vysoké úrovni. V práci jsem nenašla žádné zásadní 

gramatické prohřešky. I po formální stránce je předložená diplomová práce velmi kvalitně 

zpracována - oceňuji zejména bohatý obrazový doprovod a tabulky.  

 

Diplomantka v průběhu celého procesu psaní diplomové práce velmi aktivně konzultovala 

s konzultantkou, dr. Drobíkovou. Je zjevné, že po metodologické stránce je práce velmi dobře 

zvládnuta. Přínos práce je zřejmý - obsahuje zcela nové poznatky, které by jistě bylo vhodné 

publikovat v některém z domácích odborných periodik.  

 

 

Dotaz k obhajobě:  

 

1. Prosím diplomantku, aby se pokusila o stručnou charakteristiku práce vybraného 

britského knihovnického spolku směrem k mladým knihovníkům/informačním 

specialistům: jsou pro ně připraveny zvláštní programy, motivační projekty či podobné 

aktivity? Bylo by vhodné se v této oblasti od britských kolegů inspirovat?  

 

 

 

 

 



 

Závěr: Předložená práce odpovídá zadání a splňuje požadavky FF UK na diplomovou 

práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji práci klasifikovat stupněm „výborně“. 

 

 

V Praze, dne 19. 5. 2013                                                                                                                       

                                                                                    ................................. 

                                                                                      PhDr. Hana Landová, Ph.D. 


